
Logistiek opleidingscentrum SIOS 
vraagt om wettelijk kader

Een vrachtwagenchauffeur is wettelijk 
verplicht om 7 uur opleiding te volgen en 
35 uur opleiding gevolgd te hebben tegen 
2016. Voor werknemers die het interne 
transport verzorgen in fabrieksmagazijnen 
en dergelijke, bestaat zo’n verplichting niet. 
Een doorn in het oog van Brecht Devriese. 
“Intern transport bevindt zich in een grijze 
zone. Het enige wat de wet voorschrijft, is 
een ‘degelijke opleiding’. Maar normen be-
staan daar niet voor.”
Dat moet anders, vindt hij. “Personeel dat 
niet of onvoldoende opgeleid is, stelt zich 
bloot aan enorm veel gevaren, waar ze zich-
zelf vaak niet eens bewust van zijn.”
Twee jaar geleden richtte Brecht Devriese 
samen met Fabio De Bock in Drongen SIOS 
op, een opleidingscentrum dat zich van in 
het begin specialiseerde in het veilig om-
gaan met transportmiddelen op de werk-
vloer. “Inmiddels is niet alleen veiligheid en 
preventie maar ook welzijn een van onze 
speerpunten geworden. We geven nog al-
tijd opleidingen voor heftruckchauffeurs, 
maar ook over ergonomie, EHBO, soft skills 
voor leidinggevenden, enzovoort. Wij focus-
sen sterk op het operationele niveau en zijn 
het merendeel van de tijd aanwezig op de 
werkvloer .”

Veel kansen
Als sector is de logistiek voor velen een 
vaag begrip, beseft Brecht Devriese. “Vroe-

ger beperkte logistiek zich tot het magazijn. 
Maar die tijd ligt ver achter ons. Nu omvat 
logistiek de volledige goederenketen, van 
de bestelling tot en met de aflevering bij de 
klant.”
Om dat goed te laten verlopen, is er veel 
kennis nodig. “Er komt heel wat bij kijken, 
zoals automatisering en IT. Leveranciers 
van warehousemanagementsystemen zijn 
dan ook in grote getale op de markt geko-
men “, zegt Brecht Devriese.
Maar het wil niet zeggen dat mankracht in 
de logistiek van minder belang geworden 
is. “Integendeel, logistiek gaat nog altijd 

om mensen, hun inzicht, vernuft en creati-
viteit.”
Om die reden vindt hij de logistiek zo’n 
mooie branche. “Iedereen kan er carrière in 
maken. Om te starten heb je niet altijd een 
diploma nodig. Maar eens je een job hebt, 
kan je alle kanten op, je specialiseren en 
zo doorgroeien. De kans is bovendien erg 
groot dat je intussen je talenkennis aan-
scherpt. Internationale contacten zijn een 
vaste waarde in de logistieke keten.”
Logistiek is één van de sectoren met de 
meeste doorgroeikansen. En dat is geen 
toeval, weet Brecht Devriese. “Een werk-
gever die bijvoorbeeld een nieuwe collega 
zoekt voor de planning, zal eerst intern zoe-
ken. Waarom? Omdat niemand de bedrijfs-
processen zo goed kent als de mensen die 
al jaren voor hem werken. Elk bedrijf is an-
ders, wat de juiste expertise uniek en waar-
devol maakt.”

Ook op school
In het onderwijs zou er best wat meer aan-
dacht mogen zijn voor de logistieke sector, 
vindt Brecht Devriese. “Maar dat komt er-

aan. Vanaf 2015 wordt logistiek geïnte-
greerd in verschillende leerplannen in het 
middelbaar onderwijs.”
SIOS leidt zo’n 2.500 mensen per jaar op. 
Die opleidingen worden gegeven door eigen 
trainers, die vast in dienst zijn. “Om kwali-
teitsredenen”, zegt Brecht Devriese. “Wij 
kiezen bewust voor maatwerk. Een bedrijf 
dat ons alleen contacteert om snel een 
opleidingsbewijs te bekomen, durven we 
soms teleurstellen. Voor een jonge onder-
neming als de onze is dat op dat moment 
een harde keuze, maar op de lange termijn 
denken we daar voordeel uit te halen. Dat 
is de visie die we vanaf de eerste dag han-
teren.”
Om werkgevers wegwijs te maken in het 
opleidingslandschap richtte SIOS onlangs 
een afdeling op die bedrijven adviseert 
over opleidingsbeheer. “Veel werkgevers 
hebben geen flauw idee van de subsidies 
die ze kunnen krijgen voor opleidingen. De 
meeste gebruiken slechts de helft van de 
beschikbare middelen. Wij willen hen daar 
beter over informeren.”

Zo goed als elk bedrijf heeft werknemers nodig die het interne 
transport verzorgen: heftruckchauffeurs, stapelaars, … Het mooie 
aan die tak van de logistiek is dat een diploma er minder zwaar 
doorweegt. Iedereen kan er carrière maken, mits de juiste oplei-
ding. Maar net daar wringt het schoentje, zegt Brecht Devriese van 
opleidingscentrum SIOS.
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Intern transport bevindt 
zich in een grijze zone. Het 
enige wat de wet 
voorschrijft, is een 
‘degelijke opleiding’.

Brecht Devriese en Fabio De Bock richtten SIOS op in 2012.
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